
“BERGBEKLIMMER 
ZOEKT TOPHUIS”

Stel, u bent bergbeklimmer en geniet ervan om de mooiste bergen te bedwingen. Met 
houweel en touw brengt u dagen in de bergen door met als doel de top te bereiken. Dat is 
de overwinning. Na de afdaling wilt u snel de volgende reis gaan plannen. Dus u gaat op 
zoek naar een topwoning waar u kunt pieken. Met wie volgt u deze stijgende lijn?  

VALKENSWAARDSEWEG 2, LEENDE

TEL. 040-2062651 (MA. T/M ZA.)

WWW.BIVASTGOED.NL | INFO@BIVASTGOED.NL
Prachtige objecten voor de fi jnproever!!!

Voor die vraag bent u bij ons aan het juiste adres! Wij zijn als geen ander thuis in het betere huis. 
In het vinden, kopen en verkopen van droomhuizen zijn we uiterst succesvol. 

Meer informatie? Benieuwd wat uw huis waard is? Bel ons kantoor in Leende: 040-2062651
Of neem contact op met uw Huismakelaar Matt Andreoli: 06-50691876

Ook voor VERHUUR in het hoger segment: www.birealestate.nl
Uitgebreide presentatie 

op Funda mogelijk!

VALKENSWAARD, MAASTRICHTERWEG 86A

VALKENSWAARD, DENNENLAAN 13

SOERENDONK, ’T WINKEL 8
Dit object biedt u, mede dankzij de royale aangebouwde 
slaapvleugel, veel meer dan de buitenkant doet 
vermoeden!! Perfect onderhouden, vrijstaande semi-
bungalow met garage, royale living met houtkachel, 
keuken met eetbar, tuinkamer met openslaande deuren, 
slaapkamer en badkamer op begane grond, 2 slaap-
kamers en 2e badkamer op de 1e verdieping en grote 
zolderkamer (mogelijkheid 2 slaapkamers) gelegen op 
fraai aangelegd perceel met vrije achterom.
Alleen bestemd voor de slagvaardige koper: 
Prijsverlaging van maar liefst € 65.000,-.
Eenmalig voorstel: defi nitieve vaste koopprijs 
€ 500.000,- k.k.!!

Onder moderne architectuur gebouwde, royale, vrijstaande 
villa (bungalow) voorzien van alle denkbare luxe en comfort 
met kantoor/praktijkruimte aan huis, riante living, bibliotheek, 
eetkamer, leefkeuken, 4 slaapkamers, 2 badkamers, royaal 
overdekt terras, garage, carport en een bijzonder aangelegde 
tuin met volop privacy op een verrassend perceel van maar 
liefst 1.432 m2. De ideale combinatie voor wonen en werken op 
een absolute toplocatie in de gewilde villawijk nabij de bossen 
en scholen.

Vraagprijs: € 1.185.000,- k.k.

Traditioneel gebouwd vrijstaand landhuis, op een riant 
perceel van maar liefst 1.450 m² op een gewilde locatie 
nabij het buitengebied. Met riante living, ruime leef-
keuken, 4 slaapkamers en een grote garage/berging 
met vele mogelijkheden.
Vrij wonen in het buitengebied.

Startprijs: € 469.000,- k.k. 
(bieden vanaf)

Dat komt vast goed met 
Best Intermediair 

Vastgoed Makelaardij


